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Herinrichting winkelstraten
Nieuw plan in januari bekend
De gemeente werkt aan een nieuw plan voor de herinrichting van de drie winkelstraten in onze wijk. Naar verwachting wordt het ontwerp in januari 2014 bekend gemaakt. In januari of februari organiseert de gemeente een tweede inloopavond.
Voor het opknappen van de Piet Heinstraat, Zoutmanstraat en Prins Hendrikstraat is 1,2
miljoen euro beschikbaar. Omdat de tram het afgelopen jaar niet reed, was het de
bedoeling gelijktijdig met de werkzaamheden aan de Torenstraatbrug, de drie winkelstraten een opknapbeurt te geven. Dat is niet gelukt.
In het eerste ontwerp wilde de gemeente onder andere de stoepen in de Zoutmanstraat
aanpakken en de Piet Heinstraat ‘recht trekken’ door de slingers er uit te halen. Tegen
dit laatste ontstond veel protest. Tijdens de inloopavond van 2 juli jl. waarop de gemeente de plannen presenteerde, kwamen volgens een bestuurslid van de Groene
Eland zeker 200 wijkbewoners en winkeliers opdagen. Het merendeel van deze mensen was kritisch over de voorgestelde veranderingen voor de Piet Heinstraat.
Vanwege de vele protesten heeft de gemeente het ontwerp van tafel gehaald. Van
het nieuwe ontwerp is al bekend dat de
Piet Heinstraat ongemoeid blijft en alleen
de Zoutmanstraat en Prins Hendrikstraat
worden aangepakt. Medio januari 2014
wordt het gehele ontwerp bekend gemaakt. De gemeente hoopt in februari
2014 een definitief besluit te kunnen nemen.
< De Piet Heinstraat wordt niet rechtgetrokken,
de ‘slingers’ blijven in de straat.

Grafisch
vormgever
gezocht
Het Zeeheldenfestival op zoek naar een
grafisch vormgever voor het ontwerp van
het programmaboekje, de posters, de
flyers en de website (in WordPress), dit
alles in het thema ‘Circus’.
Aan jou de eervolle taak om dit thema tot
leven te laten komen in de vormgeving.
Ben jij jong, getalenteerd, enthousiast en
gemotiveerd? Woon je in het Zeeheldenkwartier? En wil jij jouw creatieve brein
graag aan het werk zetten voor het grootste kleine buurtfeest van Den Haag? Dan
zijn wij op zoek naar jou!
Meld je aan door een mail te sturen naar
publiciteit@zeeheldenfestival.nl met als
onderwerp ‘Vormgeving Zeeheldenfestival
2014’. Vermeld in je mail je naam, adres,
telefoonnummer en ervaring. In januari
word je uitgenodigd voor een collectieve
briefing aan kandidaatvormgevers. De grafisch vormgever ontvangt een vergoeding
voor zijn of haar kunsten. Kijk voor meer
informatie over het Zeeheldenfestival op
www.zeeheldenfestival.nl.

Het

bestuur
van bewonersorganisatie
De Groene Eland,
de medewerkers
van de Groene Elandwinkel
en de redactie van
de Elandkrant
wensen alle inwoners
van het Zeeheldenkwartier
sfeervolle feestdagen en
een heel voorspoedig 2014.

Zeeheldenfestival 2014

The circus is
coming to town!
Het duurt nog even, maar achter de
schermen zijn tientallen vrijwilligers alweer bezig met de voorbereidingen voor
het Zeeheldenfestival 2014. Van woensdag 2 tot en met zondag 6 juli 2014 vindt
het 34e Zeeheldenfestival op het Prins
Hendrikplein plaats.
In 2014 is het thema ‘Circus’. Het Zeeheldenfestival is niet compleet zonder een
groot aantal geweldige bands en acts. Als
jij een grote groep mensen op z’n kop kan
zetten met jouw zang-, dans-, dicht-, of
acteerkunsten, of in een band speelt die
de circustent eraf blaast, stuur ons dan
voor 1 maart 2014 een demo en biografie.
Dat kan via www.zeeheldenfestival.nl of
per post naar:
Z eeheld en fest ival,
t.a.v. Programmacommissie,
Elandstraat 88A,
2513GV Den Haag.

Windowshoppen
in het
Zeeheldenkwartier
Kom in de maand december Windowshoppen in het Zeeheldenkwartier!
Voor het winkelend publiek is er een puzzelspeurtocht in de etalage’s uitgezet en
onder 30 goede inzendingen worden er
goed gevulde goodie-bags verloot met o.a.
een heerlijke fles wijn, bijzondere thee,
mooie oorbellen en speciale producten uit
de wijk. Het publiek kan ook stemmen op
de etalage die hij of zij het mooiste vindt.
Kijk op www.zeeheldenkwartier.com.

Foto: Reinouth Barth

Vanaf 15 december rijdt tramlijn 17
weer door het Zeeheldenkwartier
Vanaf 15 december rijdt tram 17 weer door onze wijk. Vanaf dat moment is de Torenstraatbrug voor de tram weer begaanbaar. Het overige verkeer moet helaas nog
even wachten. In december krijgt de brug een tijdelijk wegdek zodat het autoverkeer
begin 2014 weer over de brug kan.
Het wegdek is tijdelijk, omdat er nog kabels en leidingen in de brug moeten worden
teruggelegd. Dit gebeurt rond de zomer van 2014. Pas als dat is gebeurd, krijgt de brug
zijn definitieve wegdek en kunnen ook fietsers en voetgangers weer van de brug gebruik
maken. Tot de zomer van 2014 zullen fietsers en voetgangers zijn aangewezen op de
inmiddels bekende noodbrug naast de Torenstraatbrug.

Home Made
X-mas Market
Prins Hendrikplein
Van vrijdag 20 t/m zondag 22 december is er op het Prins Hendrikplein een
gezellige Home Made X-mas Market. Houten marktkraamhuisjes, lekkere hapjes,
warme chocolademelk, glühwein, mooie originele kado’s, brandende vuurkorven,
en nog véél meer gezelligheid voor jong en oud. Ook de bekende zweefmolen is
aanwezig. De kerstmarkt is geopend van 11.00 uur tot 20.00 uur.

Uitnodiging
nieuwjaarsreceptie
De Groene Eland
Vrijdag 17 januari 2014 organiseert
bewonersorganisatie De Groene
Eland haar Nieuwjaarsreceptie in De
Heldenhoek, Elandstraat 88 van
16.00 tot 18.00 uur.
Op deze receptie wil het bestuur graag
inwoners uit het Zeeheldenkwartier
verwelkomen om nader met elkaar
kennis te maken.
Ook worden alle relaties van de bewonersorganisatie uitgenodigd, daaronder zijn gemeenteraadsleden, politie,
zusterorganisaties uit andere wijken,
en vele anderen. Voor u als bewoner
misschien ook interessant om deze
mensen eens informeel te ontmoeten.
Wij hopen velen van u te begroeten!
Bestuur De Groene Eland.

Voor meer informatie over de Strooptocht,
zie pagina 5 van deze Elandkrant.

Wegens de feestdagen is De
Groene Eland gesloten van
maandag 23 december 2013
t/m zondag 5 januari 2014.

Elandkrant
Heeft u iets leuks
of interessants te melden
over uzelf, uw straat, de wijk
of mensen die hier wonen?
Of wilt u reageren
op artikelen in deze krant?
Dat kan via e-mail:
elandkrant@groene-eland.nl

Of per brief aan:
Elandkrant, Elandstraat 88a,
2513 GV Den Haag.
Digitale foto´s gemaakt
in het Zeeheldenkwartier
zijn ook welkom!

Openingstijden
wijkwinkel
De Groene Eland
De wijk- en informatiewinkel van
bewonersorganisatie De Groene
Eland, Elandstraat 88a, is geopend: van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 12.30 uur.
Telefoon: 070-3560410.
e-mail: info@groene-eland.nl
Website: www.groene-eland.nl

Bewonersorganisatie
De Groene Eland komt op voor
de belangen van de wijkbewoners op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, buurtcultuur, wonen en werken.
De Groene Eland bestaat uit allerlei groepen en commissies van
bewoners die meewerken om de
buurt gezelliger, mooier, leefbaarder te maken en te houden. Wilt u
meer informatie over de werkgroepen of zich bij een van de werkgroepen aansluiten? Neem dan contact op met De Groene Eland.

Colofon
Redactie adres
Elandstraat 88a
2513 GV Den Haag
Telefoon: 070 - 3560410
e-mail:
elandkrant@groene-eland.nl
Eerder verschenen nummers van
de Elandkrant zijn te vinden op:
www.zeeheldenkwartier.nl
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Alexander Franken
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Trudy Hollander
Achou Zhang
Eindredactie en vormgeving
Cora Walthaus
De volgende Elandkrant
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Oplage: 6700 exemplaren
De Elandkrant is een uitgave van
Bewonersorganisatie De Groene
Eland en verschijnt 7x per jaar.

Bestuur bewonersorganisatie
De Groene Eland
Ludo Geukers - voorzitter
Erik Pardon - penningmeester
Jaap Oostdijk - secretaris
Henk Boenders
Janet van de Bunt
De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en behoudt zich het recht
om ingezonden kopij in te korten of
niet te plaatsen.
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Gratis parkeren
tijdens jaarwisseling

Op excursie
onder de grond

Op 30 december vanaf 18.00 uur, 31 december en 1 januari 2014 tot
24.00 uur kunt u uw auto overal in Den Haag gratis parkeren.

Eind oktober trokken enkele wijkgenoten stoere laarzen en kekke
hesjes aan en togen met een enorme bouwhelm op het bouwterrein van de volautomatische autoberging VAB aan de Noordwal/
Veenkade op. Onder leiding van twee deskundige ambtenaren,
Cornelie en Kees van het ingenieursbureau van de gemeente Den
Haag en Anne, een deskundige en enthousiaste medewerkster van
BAM Civiel, kregen we in het kantoor van de aannemer, driehoog in
de Torenstraat, uitleg over de autoberging en de aanleg ervan.

Op deze dagen zij n er geen
parkeercontroles. Uw bezoek
hoeft geen bezoekersvergunning
te gebruiken. Van de ruim 1800
parkeerautomaten in Den Haag
worden er 900 afgeschermd. Dit
om schade te voorkomen. Vanaf
2 januari zijn er weer parkeercontroles.

Schone, veilige straat
tijdens jaarwisseling
In de aanloop naar de jaarwisseling is het belangrijk dat er geen
rommel op straat ligt die in brand gestoken kan worden. Gemeente,
politie en corporaties doen dan ook hun best om brandbare spullen
snel op te ruimen. Ook u kunt bijdragen aan een veilige jaarwisseling in uw buurt.
- Zorg dat er geen rommel op straat ligt! Bied uw huisvuil aan in
stevige zakken en alleen op de huisvuildag en haal containers zoveel mogelijk binnen.
- Ziet u voorafgaand aan de jaarwisseling troep op straat? Meld dit
dan aan de gemeente op telefoonnummer 14070 (op 30 en 31 december tot 20.00 uur).
- Ziet u tijdens de jaarwisseling brandbaar materiaal op straat? Bel
dan de politie op 0900-8844.

door Laurens Schrijnen

Daarna “mochten” we naar buiten. Ondanks de winderigste en natste
dag van het jaar hebben we een uur lang droog over het bouwterrein
en zelfs diep in de bouwput kunnen lopen om te zien hoe de aannemer het werk aanpakt. Een indrukwekkend staaltje van betonwerk, vol
innovaties bijvoorbeeld op het gebied van voorgevlochten opgerolde
matten betonstaal. Twee tientallen meters lange en decimeters dikke
betonplaten vormen twee verdiepingen diep onder de grond. Straks
staan hier 160 auto’s geparkeerd en kunnen alleen onderhoudsmonteurs nog zo diep de garage inkomen.
Natuurlijk bespraken we ook nut en noodzaak van het project en de
problemen die de besluitvorming en de aanleg van een zo complexe
parkeergarage voor 160 auto’s midden in onze oude stadswijk voor
buurtbewoners en stadsverkeer opleverden en nog zullen opleveren.
Toch was er bij de deelnemers enige tevredenheid over de inmiddels
gehanteerde openheid van gemeente en aannemer en hun reacties
en reactiesnelheid op grotere en kleinere problemen.
Bij sommigen was er zelfs een beetje trots: zo’n indrukwekkend project wordt gerealiseerd in ónze wijk. Laten we hopen dat het werk snel
klaar is zodat we de brug weer kunnen gebruiken, het water er weer
onderdoor stroomt, de bootjes weer varen en de tram weer gaat rijden.

Inleveren kerstbomen
en vuurwerkafval
Vuurwerk en kerstbomen opgeruimd? St(r)aat netjes!
Doe mee en win! Help mee om kerstbomen en vuurwerkresten op
te ruimen en krijg een beloning! Wie een kerstboom of een zak met
vuurwerkresten inlevert bij het inleverpunt op het Prins Hendrikplein,
krijgt een kaartje met een unieke code. Met de gespaarde punten
kunt u leuke beloningen krijgen. Hebt u een ‘gouden code’ gekregen? Dan heeft u 1 van de hoofdprijzen gewonnen!
Kerstbomen en zakken met
vuurwerkresten kunnen op
het Prins Hendrikplein worden ingeleverd van donderdag 2 januari t/m zaterdag 4
januari van 12.00 tot 16.00
uur en maandag 6 januari
2014 van 15.00 tot 16.00 uur.
Meer weten over ‘Opgeruimd St(r)aat Netjes’?
Kijk op: www.crownies.nl.

Basisschool Max Velthuijs
inzamelingspunt
voedselbank

Voorintekening
historisch boek
Zeeheldenkwartier
Wegens succes is de termijn verlengd tot 31 december 2013
Op initiatief van bewonersorganisatie De Groene Eland is een groep
enthousiaste bewoners aan de slag gegaan om zoveel mogelijk
facetten van de rijke geschiedenis van het Zeeheldenkwartier te
boekstaven.
Dit historische boek met de titel ‘Zeeheldenkwartier, Haagse wijk met
vele gezichten’ komt begin 2014 uit. Het zal 252 pagina’s dik zijn en
veel foto’s van vroeger bevatten.
Het boek gaat € 12,50 kosten. Wie voorintekent betaalt slechts € 10,-Meer informatie op www.groene-eland.nl.

Kerst vier je samen! Dat is dit jaar het kerstthema op openbare
basisschool Max Velthuijs in de Da Costastraat. Dit betekent dat er
op onze school meerdere activiteiten georganiseerd worden in
deze periode die gericht zijn op samenwerken en samen vieren.

Bestelformulier historisch
boek Zeeheldenkwartier

We willen in deze periode graag iets
doen voor mensen die weinig te besteden hebben en daarom een beroep moeten doen op de voedselbank. De school zamelt houdbare
producten in voor de voedselbank
Haaglanden (zoals pasta, groenten
in blik of iets bijzonders voor tijdens
de feestdagen).

Ja, ik teken in voor ... exempla(a)r(en) van het historisch boek
Zeeheldenkwartier, en betaal € 10,00 i.p.v. € 12,50 per stuk.

Ook buurtbewoners uit het Zeeheldenkwartier zijn van harte welkom
om producten voor de voedselbank te komen brengen. Dit kan iedere
schooldag van maandag 9 tot en met woensdag 18 december, tussen 8.30 uur en 16.00 uur, Da Costastraat 40. Zo helpt u ons om
samen iets voor een ander te doen.

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maartje Verberne, leerkracht OBS Max Velthuijs.

Naam: dhr./mevr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode: . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inleveren vóór 31 december 2013 bij:
Bewonersorganisatie De Groene Eland,
Elandstraat 88A, 2513 GV Den Haag,
of per e-mail: boek@groene-eland.nl
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Bewonersorganisatie De Groene Eland

Terugblik 2013, vooruitkijken naar 2014
Nu we het einde naderen van 2013 en de feestdagen eraan komen is het weer tijd om
even stil te staan bij het afgelopen jaar en plannen te maken voor het volgende jaar.
De Groene Eland heeft een druk jaar achter de rug waarbij we een aantal zaken even
de revue willen laten passeren.
Ten eerste was er natuurlijk het jaarlijkse Zeeheldenfestival dat ook dit jaar weer een
groot feest was voor jong en oud. De meer dan 100 vrijwilligers die dit unieke feest
mogelij k maken hebben weer een topprestatie geleverd. De voorbereidingen voor
het Zeeheldenfestival 2014 zijn alweer gestart dus ook in 2014 zullen we 5 dagen feest
op het Prins Hendrikplein hebben.

sen meer werk vergen om op te knappen is een kleine vertraging ontstaan en zal het
historisch boek in het eerste kwartaal van 2014 verschijnen.
De inloopavond om de plannen van de gemeente over de herinrichting van de winkelstraten te bekijken was een groot succes. Door de gezamenlijke folder met de ondernemers was de opkomst zo groot dat de gemeente blijkbaar nu nog bezig is om alle
reacties te verwerken. De Groene Eland zal zeker de ontwikkelingen op de voet blijven
volgen en natuurlijk de bewoners tijdig op de
hoogte stellen over de nieuwe ontwikkelingen.
Daarnaast willen we nog even het politiekdebat benoemen welke we afgelopen februari hebben georganiseerd en wat een
zeer groot succes was. Het inmiddels tot traditie verworden politiek debat zal ook in 2014,
vlak voor de gemeentelijke verkiezingen,
weer door De Groene Eland georganiseerd
worden.

Vanuit de werkgroep ‘leefbaarheid en verkeer’ is veel aandacht gegaan naar de onveilige fietssituatie en de luchtvervuiling op
het smalle deel van de Laan van Meerdervoort. Dit heeft geresulteerd in een nieuw ontwerpplan waarbij in twee richtingen fietspaden worden aangelegd. De gemeente is inmiddels akkoord gegaan met dit plan en de
uitvoering zal over ongeveer twee jaar plaats
vinden.

Buiten de al benoemde zaken is De Groene
Eland natuurlijk bezig geweest met allerlei
andere zaken zoals: Overleg met de Gemeente, politie, brandweer, welzijnsorganisaties en de ondernemers, de winkel
aan de Elandstraat, en natuurlijk de Elandkrant, waar we zeer trots op zijn.

Vanuit het bestuur is er veel aandacht geweest voor de uitvoering van de bouw van de
Volautomatische Auto Berging (VAB) aan de
Storten van onderwaterbeton ter hoogte van de nieuw te bouwen Torenstraatbrug.
Veenkade. Na een moeizame start is er een
Voor 2014 willen we ons speciaal richten op
goede werk situatie ontstaan waarbij de hinder voor de direct betrokken bewoners en
de communicatie met de wijkbewoners waarbij we denken aan het beter uitnutten van
ondernemers tot een minimum beperkt is gebleven en er duidelijke communicatie over
de nieuwe media en ons wat meer richten op de vele Engelstalige bewoners in onze
en weer plaats vindt. De Groene Eland wil hierbij een compliment geven aan de projectwijk. Met dit doel hebben we op de laatste Pure Markt in de Piet Heinstraat een enquête
organisatie van de VAB en zal dit in de toekomst gebruiken als referentie case voor
gehouden. De resultaten stemden ons zeer positief maar zijn nog niet allemaal vertoekomstige grootschalige projecten.
werkt. Wij zullen in de volgende Elandkrant de resultaten met u delen. Mocht u nu denken, goh wat jammer dat De Groene Eland zich niet met dat of dat bezig houdt, schroom
Door de bouw van de VAB is tramlijn 17 dit jaar helaas niet in onze wijk aanwezig
dan niet om contact met ons op te nemen.
geweest. Het alternatief dat de gemeente ons heeft geboden, een vervangend busje, is
een continu aandachtspunt van het bestuur geweest. Waarbij de gehanteerde route, de
Tenslotte willen wij alle wijkbewoners prettige feestdagen en een gezond en gelukkig
haltes en de haltebordjes zich haast tot een doorlopende soap ontwikkelden. Gelukkig
2014 toewensen. Wij hopen dat 2014 weer een jaar wordt waarbij het Zeeheldenkwartier
krijgen we medio december onze tram weer terug en zal dit tot het verleden behoren.
wederom de leukste wijk van Den Haag is en dat bewoners en ondernemers trots zijn
dat ze daar deel van mogen uitmaken.
Het historisch boek, waarbij de voorintekening overigens verlengd is tot 31 december,
Ludo Geukers, voorzitter De Groene Eland.
stond eigenlijk gepland om dit jaar uit te komen. Doordat de foto’s die we willen plaat-

BIZ Zeeheldenkwartier
van 2013 naar 2014
Het jaar 2013 was een jaar van recessie en dan nog eens
de tram eruit. Afgezien van de omzetdalingen bij vele bedrijven hebben een aantal bedrijven (noodgedwongen) de
deuren moeten sluiten. De BIZ heeft samen met de Groene
Eland geijverd om het Zeeheldenkwartier beter bereikbaar
te houden, waarvan het pendelbusje 17 het resultaat is. Voor de zichtbaarheid is het
busje door de BIZ beplakt. De ondernemers zien ernaar uit dat tram 17 weer door de
wijk gaat rijden.
Sociale betrokkenheid online en offline
Ondernemers en bewoners zijn veel meer
met elkaar betrokken. Niet alleen door
social media zoals Facebook maar ook
door evenementen zoals de Home-MadeMarket waarbij bewoners tijdens de markten ook hun zelfgemaakte producten kunnen verkopen. Deze mix van online en
offline wordt zichtbaarder en groter. Via
facebook krijg je tips waar het goed toeven
is, delen de bewoners met elkaar hun mening en geven ze feedback over de bedrijven of evenementen. Doordat men veel op
het internet is, is de behoefte om te voelen, te proeven, en met elkaar offline te
delen ook groter geworden. De bewoners
spreken met trots over de bedrijven in de
wijk en blijven veel meer in de wijk inkopen en consumeren.

langrijk onderdeel. Daarbij is het fijn dat
de daghoreca meegroeit. Deze breidt uit
met lunchrooms waar huisgemaakte gerechten en eigenzinnige recepten de
hoofdrol spelen.

Duurzaamheid
Duurzaamheid neemt een steeds grotere
plek in ons leven in. Goede isolatie, groene
energie, biologisch of duurzame producten, wie is daar niet mee bezig. De duurzame Zeeheldenmarkt op donderdag past
daar goed bij. De urban gardening flashmob werd met enthousiasme binnengehaald in de Prins Hendrikstraat. De geveltuintjes zijn daar het bewijs van. In 2014
zullen de ondernemers hiermee verder gaan.

Bedreigingen en kansen
Ondernemers zouden geen ondernemers
zijn als ze geen kansen zouden zien in de
bedreigingen. Eind 2013 komt de tram
weer terug en volgend jaar worden de Prins
Hendrikstraat en Zoutmanstraat voorzien
van nieuwe straattegels. Alles ziet er dan
weer fris uit. Naast de al bekende evenementen hebben de ondernemers nog een
aantal nieuwe mooie evenementen op stapel staan om het Zeeheldenkwartier nog
beter te profileren.

Speciale Zaken
Het aantal bijzondere zaken in het Zeeheldenkwartier is gestaag aan het groeien.
Creativiteit en originaliteit is daar een be-

De Zeeheldentuin
2014 wordt het jaar van de modder
Na 3 jaar van praten, lobbyen en geld verzamelen gaat de Zeeheldentuin in de loop
van 2014 eindelijk open. Het afgelopen jaar was erg spannend. In het vroege voorjaar
bereikte ons het bericht dat Haag Wonen niet kon starten met bouwen. Het bestuur
van de Zeeheldentuin vreesde dat ook de tuin zou worden uitgesteld. Zou het dan
toch allemaal niet doorgaan?
W at een goed moment was het toen in
mei Haag W onen aangaf toch te kunnen
bouwen!. Omdat er toen een nieuwe fase
aanbrak, is ook het bestuur deels vernieuwd. Het nieuwe bestuur begon aan
het nadenken over de uitvoering. We begonnen met het plakken van Post-its om
alle werkzaamheden te ordenen en in een
planning te zetten. Er bleek nog een boel
te doen!
Toen bedachten we het idee om kleine
volkstuintjes te verhuren en zo de mensen uit de buurt de kans te geven om hun
eigen groente te verbouwen. Toen we dat
idee op de website, en in de Elandkrant
zetten liep het meteen storm. Onze mailbox stroomde vol met vragen over de tuintjes. Inmiddels is het aantal aanvragen
groter dan de beschikbare tuintjes. W e
moeten dus gaan loten!

Ook in 2014 zal er weer een Pure Markt in de
Piet Heinstraat worden georganiseerd.

Maar er komt ook heel veel geregel kijken
bij de uitvoering. We zijn nu bezig om de
stichting Zeeheldentuin op te richten zodat we de bouwgrond van Haag W onen
kunnen omtoveren tot een bloeiende tuin.
Volgend jaar heeft nog veel plezier en verrassingen in petto! W e hopen dat we na

In juni werden, o.a. door wethouder de Jong,
drie fruitbomen geplant naast de al eerder
geplante appelboom.

de zomer van 2014 de tuin kunnen openen. W e zijn nu al bezig met de voorbereidingen van een spetterend feest om de
tuin in te weiden. En daarna begint het
echte werk, graven, bomen planten en
bankjes timmeren. Dat wordt echt een
enorme modderboel! Maar we hebben er
wel zin in. Jij ook?
Meld je aan als donateur en ga dit samen
met ons meemaken. Kijk voor meer info
op www.zeeheldentuin.nl.
Wessel Tiessens,
voorzitter Zeeheldentuin.

De ondernemers van BIZ Zeeheldenkwartier wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2014!
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Haags Kinderatelier
Vanaf januari zijn er nieuwe series creatieve workshops voor elke leeftijdsgroep in
Atelier Van Speijk, Van Speijkstraat 153a. Meteen na school vertelt de kunstenaardocent iedere week een nieuw verhaal over (volks)kunst uit allerlei landen en culturen.
Na een kringgesprek maken de kinderen onder professionele leiding naar eigen inzicht
een kunstwerk hierover. Er zijn altijd uitgekiende materialen aanwezig die bij het onderwerp van de dag passen, zoals textiel, leer, hout, verf, metaal en kunststof.
Op maandag is er Wereldsprookjes voor 6 en 7 jaar, op woensdag Kleuterkost voor 4 en
5 jaar, op donderdag Kunstkennertjes voor 8 en 9 jaar (proefles op 12 en 19 december),
op vrijdag Kunst & Ontwerp van Nu voor 10 tot 13 jaar (proefles op 13 december). Op een
zelfgekozen zondag kan een groep (groot)ouders naar de Van Speijkstraat 153a komen
met (klein)kinderen, of met de hele familie.
Reserveren kan tot een week voor aanvang. U krijgt binnen een werkdag antwoord. Het
gehele jaar door zijn (verjaardags)groepen van harte welkom voor een workshop voor 5
t/m 14 jaar met onderwerp en techniek naar keuze. Voor informatie en reservering kunt
u op werkdagen bellen naar 070 36 33 745 tussen 9.30 en 13.30 uur, of mailen naar
info@haagskinderatelier.nl.
Zie ook www.haagskinderatelier.nl .

Anna’s Festival
Muziek, kunst en warmte in de koude decembermaand
Akoestische punk met een zacht randje, klassiek uit een gouden strot, animatie met
stem en geluid, folk met een digitale omlijsting, geblazen improvisatie, zomers geluid
in wintertijd. Dit is Anna’s Fest. Een muziekfestival dat zich richt op een intieme sfeer
met akoestisch geluid, om de koude decembermaand een warme avond te geven.
Wegens het grote succes van Anna’s W ijsje van vorige jaren, is er ook dit jaar weer op
en rondom het Anna Paulownaplein een unieke en muzikale sfeer te proeven! Het Anna
Paulownaplein is het centrale punt. “De sfeer en de uitstraling maken het Anna
Paulownaplein een uitstekend decor voor Anna’s Festival”, aldus Eva van Galen, medeorganisator van het festival.
Het festival zal zich dit keer niet verplaatsten maar de hele avond op het Anna Paulowna
plaatsvinden. Op zondag 22 december zal er vanaf 17.00 uur, te midden van muziek en
vuurkorven, stamppot, erwtensoep en glühwein op het plein te verkrijgen zijn. Het evenement draait om avontuur, gezelligheid en muziek op een karakteristiek plein. Een gezellig samenzijn voor buurtbewoners vlak voor de kerst.

Medebewoners
in vogelvlucht

door Rick Herrera

Naam: Lizas
Status: Ongehuwd en tevreden
W oonachtig in het Zeeheldenkwartier:
20 jaar
Beroep: Onderneemster. Winkeleigenaar
van een inmiddels 10 jaar bestaande
‘Trendy’ Tweede Hands Kledingzaak, en
DJ op feesten. Als genre hoofdzakelijk
Trance en Reggae (DJ Lizas is op
youtube te vinden).
Wat is je passie en waarom?
Het is mijn passie om met overtuiging te
leven. Wat goed voelt voor mij, volg ik.
W erkzaamheden:
In de kledingzaak: Alle werkzaamheden
die bij het runnen van een kledingzaak
horen. Onder meer het etaleren, de inkoop, de verkoop, het maken van reclame
en ook het schoonmaken.
Als DJ: Het delen van de muziek. Het delen van vreugde. Het ‘mensen blij maken’.
Mensen laten dansen. Mensen even uit de dagelijkse beslommeringen halen en
naar een ontspannen vreugdevol niveau tillen.
Waar houd je je naast je werk mee bezig?
Lekker koken. Ook ben ik in een persoonlijke ontwikkelingsfase en dit vanuit rust
aan het onderzoeken.
Pluspunten van het Zeeheldenkwartier:
1. Het is er gemoedelijk met erg veel verschillende andere nationaliteiten. Denk
aan de Expats, de Russen en Polen. Dit heeft inmiddels zijn weerslag in het fijne
gevarieerde winkelaanbod (om een aantal te noemen naast de Turkse en
Marokkaanse winkels, nu ook Russische, Poolse en Chinese ondernemers).
2. Een multiculturele wijk die, onder meer wat omgangsvormen betreft, goed werkt.
3. Er zijn veel activiteiten in de wijk. En met zijn allen maken we de buurt gezellig.
Het is een leuke combi bijna yuppie/volksbuurt.
Minpunten van het Zeeheldenkwartier:
Geen minpunten.
Heb je suggesties om het Zeeheldenkwartier nog fijner te maken?
We zouden nog meer samen moeten doen (zonder inbreng van buiten het Zeeheldenkwartier). Kijk maar als voorbeeld naar het succesvolle Zeeheldenfestival.
Heb jij een aanraadplek of activiteit die je met de lezer wilt delen?
Ja. En wel een super aanrader. De Chinese massage voor 10 Euro. Een verwarmd
bed en 15 minuten lang een geweldige nek en rug massage.
Wat is er op dit moment belangrijk voor jou, en waarom?
Vanuit eigen levensovertuiging vind ik dat mensen wat bewuster moeten gaan
leven, en wat wereldser moeten gaan denken. Bedenk dat je in het buitenland niet
zoveel mogelijkheden en vangnetten hebt als hier.
Wil je tot slot als ZHKW-representant nog iets kwijt aan je ZHKW -genoten?
I Love You!
W ij lopen geheel Zeeheldenkwartier af en benaderen opvallende of bijna onzichtbare, en
andere interessante bewoners om ‘in vogelvlucht’ een korte impressie van de rijkdom aan
diversiteit en individuele beleving neer te leggen. Onderhoudende verslagen over onze wijk
en over haar kleurrijke bewoners.

Uw mening gevraagd over de
kindvriendelijkheid in de wijk?
Voor mijn bachelor scriptie aan de Universiteit Utrecht over de keuze van de
woonlocatie van jonge gezinnen zou ik u enkele vragen willen stellen. Ik zou bijvoorbeeld willen weten waarom u in het Zeeheldenkwartier bent gaan wonen, wat u in
een kindvriendelijke wijk zou willen en wat volgens u in uw wijk nog mist. De
onderzoeksresultaten kunnen dienen als handvat voor toekomstig beleid.
De kenmerken van jonge gezinnen vindt u hieronder. Het gesprek duurt ongeveer 25
minuten op een locatie naar uw keuze. Slechts één van de ouders hoeft aanwezig te
zijn. Indien u zou willen deelnemen, kunt u contact met mij opnemen via 06 44 30 96 89
of via e-mail: mettek91@hotmail.com of.
Mette Kalle, studente Sociale Geografie en Planologie.

Kenmerken jonge gezinnen: Kinderen maximaal 5 jaar, beide ouders moeten werkzaam zijn en woonachtig in Zeeheldenkwartier.

Rookjesdag
De allereerste dag dat het zo koud is dat je je eigen uitgeblazen adem kan zien,
heeft voor zover ik weet geen eigen naam. Toch is het bijzonder, net als Rokjesdag,
de eerste dag waarop veel dames het straatbeeld verrijken door een rokje te
dragen. Vroeger riep ik dingen als ‘mama, ik kan roken zonder sigaret’ of zoiets. Ik
kon met gemak een hele ochtend gefascineerd naar mijn eigen uitgeademde
asem kijken. Met bijkomend voordeel dat ik vergat hoe koud het was. Dit jaar viel
die dag op 16 november. Ik stond wat kleumend voor de stoplichten op
de Elandstraat op groen te wachten toen ik het doorkreeg. Roken zonder sigaret.
En natuurlijk nergens een rokje te bekennen om het mee te delen.
Alexander Franken
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Wethouder Peter Smit (Verkeer) heeft 16 oktober de vernieuwde buurtstalling in de Prins
Hendrikstraat geopend. De beheerder van deze fietsenstalling, mevrouw Ori, heeft gebruik
gemaakt van de gemeentelijke subsidieregeling om de vloer te egaliseren, nieuwe rekken te
plaatsen en de toegang beter te beveiligen. In de buurtstalling is plaats voor 65 fietsen en er
zijn nog plaatsen vrij. De buurtstalling bevindt zich in parkeergarage Shiwa aan de Prins
Hendrikstraat 57-59, telefoon 3621271.

Elandkrant

Het Bonbonplein
wordt opgeknapt!
Het Bonbonplein krijgt een nieuwe verpakking!
In oktober heeft het opbouwwerk met ongeveer 60 kinderen en 30 bewoners gesproken om te horen wat hun wensen zijn. Via een moodboard op internet konden zij
digitaal hun voorkeur uitspreken. Deze reacties zijn allemaal meegenomen in de
nieuwe inrichting. Op 26 november was er een inloopavond, waar alle bewoners het
ontwerp konden bekijken. Iedereen die het ontwerp heeft bekeken was enthousiast.

Schilderbeurt
voor veel woningen
Haag Wonen
Haag Wonen laat in het Zeeheldenkwartier momenteel veel woningen aan de buitenkant schilderen. Hierdoor verbetert de uitstraling en kwaliteit van de woningen en de
buurt.
Het gaat om woningen in de Roggeveenstraat, in de Westerbaenstraat en aan de Veenkade. Bewoners zijn er blij mee, weet André van Soelen, voorzitter van de bewonerscommissie Roggeveenstraat. “De reacties op het schilderwerk zijn verheugend.” Bij Van
Soelen zijn de schilders van het bedrijf Bouwmeester nog bezig. “Ze doen hun werk
netjes en grondig”, vindt Van Soelen. Waar nodig wordt houtrot aan kozijnen, ramen en
deuren aangepakt. Ook worden kapotte ruiten vervangen. “Het gaat perfect”, zegt de
voorzitter van de bewonerscommissie.

Hoe gaat het er uit zien?
Het plein wordt niet uitgebreid en blijft ongeveer dezelfde indeling behouden. W el
komen er andere speeltoestellen. Eén van
de favoriete is het vogelnest, een speciale
schommel die zowel voor de allerkleinste
als de wat oudere kinderen geschikt is.
Ook komt er een uitgebreid klimrek aan
de kant van de Van Brakelstraat. Waar nu
de bomen staan, komt iets meer groen en
kruidenplanten.

Goed overleg
Het schilderwerk dat Haag W onen laat doen, gebeurt na goed overleg met de actieve
bewonerscommissie. “De buitenkant van de woningen zag er slecht uit. W e hebben
gevraagd of Haag Wonen daar iets aan kon doen. Dat bleek dus te kunnen.”

Wanneer gaat het gebeuren?
Het Bonbonplein tussen de Van Brakelstraat
In januari wordt het plein al opnieuw ingeen de Tasmanstraat.
richt. Natuurlijk hangt dit wel af van het
weer. Als het te koud is en vriest, zal het uitgesteld worden. Het plaatsen van het groen
wordt misschien iets later gedaan.

Foto: Ton Groenendijk

Kinderen, ouders en andere bewoners kunnen meehelpen!
Als er nieuwe begroeiing en kruiden worden geplant, kunnen we goed de hulp van de
kinderen gebruiken! Tegen die tijd zullen we jullie uitnodigen om mee te helpen. Oogje
in het zeil houden? Om het plein mooi te houden is het ook belangrijk dat bewoners een
oogje in het zeil houden. Dit kunt u doen vanuit uw woning, maar ook door mee te lopen
met het Buurt preventie team Zeeheldenkwartier: bpt.zeeheldenbestuur@ziggo.nl
Mocht u meer willen weten, neem dan contact op met de opbouwwerker Elsbeth van der
Ven: e.vanderven@boog.nl of 06 19140207

BBOZ zoekt vrijwilligers

Zoutstrooiwagens
tegen gladheid
Sneeuwoverlast in het Zeeheldenkwartier kan dit jaar tot een minimum worden beperkt. Dankzij een gulle gift van burgemeester Van Aartsen beschikt de BBOZ nu
over in totaal acht zoutstrooiwagens waarmee gladheid en troep te lijf kunnen worden gegaan. De inzet van wijkbewoners is hiervoor echter noodzakelijk.
De BBOZ had al twee zoutstrooiwagens waarmee je over de trottoirs kan lopen, maar
die waren niet voldoende om de hele wijk goed aan te pakken. De burgemeester beloofde tijdens een werkbezoek aan de BBOZ vorige maand dat er deze winter zes nieuwe
bijkomen. Mocht het deze winter weer gaan sneeuwen, dan zorgt de BBOZ er samen
met het Buurtpreventieteam voor dat de strooiwagens kunnen worden ingezet. Het is de
bedoeling dat wijkbewoners zelf de zoutstrooiwagens bedienen. Hiervoor hebben de
BBOZ en het Buurtpreventieteam de wijk in acht buurten verdeeld; iedere buurt krijgt een
strooiwagen en zout. Een buurtcoördinator kan dan met buurtgenoten aan de slag met
de gladheidsbestrijding. Hiervoor zoekt de BBOZ vrijwilligers.
De globale grenzen van de acht buurten zijn:
1. Veenkade - Vondelstraat - Witte de Withstraat - Zorgvlietstraat
2. Zorgvlietstraat - Veenkade - Waldeck Pyrmontkade - Witte de W ithstraat
3. Witte de Withstraat - W aldeck Pyrmontkade - Prins Hendrikstraat - Zoutmanstraat
4. Zoutmanstraat - Prins Hendrikstraat/stukje Hugo de Grootstraat - Trompstraat
5. Waldeck Pyrmontkade - Prins Hendrikstraat - Zoutmanstraat - Laan van Meerdervoort
6. Zoutmanstraat - Laan van Meerdervoort - Trompstraat - Hugo de Grootstraat/Prins
Hendrikstraat
7. Zeestraat - Kortenaerkade - Trompstraat - Laan van Meerdervoort
8. Toussaintkade - Veenkade - Vondelstraat - Piet Heinstraat.
Bewoners die meer informatie willen of zich voor de wijk willen inzetten als buurtcoördinator kunnen zich aanmelden bij Henk Daalmeijer van de BBOZ, telefoon 070 3615990 of via e-mail info@bboz.nl.
Een van de nieuwe zoutstrooiwagens.

Goed nieuws is ook dat de BBOZ in 2014
van de gemeente weer mag zorgen voor
het beheer van een aantal locaties in het
Zeeheldenkwartier, namelijk de kinderboerderij Het Beestenspul, het Prins
Hendrikplein, het Jennyplantsoen en een
aantal speelplekken. Na de wekelijkse
markt op donderdag zorgt de BBOZ ervoor
dat het Prins Hendrikplein weer wordt opgeruimd.
De inzameling van klein huishoudelijk afval bij Het Beestenspul is zo’n succes dat
organisator W eCycle voor grotere verzamelbakken gaat zorgen.
Het bestuur en de medewerkers van BBOZ
wensen alle lezers van deze krant goede
feestdagen en een gelukkig 2014 toe.

Een schilder aan het werk in de Roggeveenstraat.

Straatbeeld
Er is nog geen beslissing genomen over de toekomst van de woningen in de Roggeveenstraat. Diverse scenario’s worden onderzocht, zoals sloop/nieuwbouw. Maar ook
zonder een besluit daarover wil Haag Wonen graag dat haar huurders prettig wonen.
Om die reden wordt nu het schilderwerk uitgevoerd. Eerder al heeft de gemeente de
Roggeveenstraat opnieuw bestraat. ‘Het straatbeeld ziet er nu veel beter uit’, aldus Van
Soelen.
Tasmanhof
In een andere buurt in het Zeeheldenkwartier wordt hard gewerkt aan een nieuwbouwproject van Haag Wonen: Tasmanhof. Het cement van de schroefmortelpalen is inmiddels uitgehard en de palen zijn akoestisch doorgemeten. Momenteel wordt de fundering aangelegd. Als de bouw van Tasmanhof klaar is, wordt een openbare stadstuin
aangelegd: de Zeeheldentuin.
Vanuit de hele buurt zijn reacties binnengekomen op het ontwerp voor de Zeeheldentuin. De ontwerpers van DGJ hebben alle input verwerkt in het definitieve ontwerp. Op
woensdagavond 22 januari wordt het definitieve ontwerp voor geïnteresseerden in Zorghotel Residence Haganum gepresenteerd. W il je hierbij aanwezig zijn? Dat kan! Kijk
voor meer informatie en hoe je je aan kan melden
voor deze avond op www.zeeheldentuin.nl.

Strooptocht
door het Zeeheldenkwartier
In navolging van de grote successen in 2010 en 2011 is na een korte onderbreking de
Strooptocht door het Zeeheldenkwartier terug! De tocht langs de winkels en
horecagelegenheden van het Zeeheldenkwartier. Grootser dan voorgaande jaren met
wederom twee startpunten en veel spektakel op straat!
Op de zondag voorafgaand aan kerstmis, 22 december, openen de deuren van de deelnemende locaties en wordt u getrakteerd en warm onthaald. De straten zijn sprookjesachtig door het licht van de vuurkorven. Eerder maakte een dik pak sneeuw de tocht tot
een waar wintersprookje!
Op straat klinkt geroezemoes van de stropers. Zij vullen tijdens de tocht hun tassen met
stroopwaar. Genietend van muziek, verhalenvertellers, kleine geschenkjes en lekker
eten verkennen zij het aanbod van het zeeheldenkwartier. Op straat gidsen acteurs en
muzikanten de stropers op eigen en bijzondere wijze. Kabaal en veel vermaak waar de
stropers zich in onderdompelen. De tocht eindigt dit jaar met een finale op de Home
Made X-mas Market op het Prins Hendrikplein.
De Strooptocht is dit jaar op 22 december, aanvang 15.30 uur. Start op het Piet Heinplein
en de Waldeck Pyrmontkade. Daar worden de strooptassen en de route van de tocht
uitgedeeld. De stropers worden ontvangen met gluhwein, chocomelk en hotdogs.
Kaarten zijn vanaf 6 december verkrijgbaar via www.strooptocht.nl, Bagels en Beans Piet
Heinplein 3, Edwin Pelser Piet Heinstraat 123, Curry en Cocos Prins Hendrikstraat 83
en Kemperfietsen W aldeck Pyrmontkade 454.
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De Heldenhoek & ‘t Anker
Informatie
Deze pagina is samengesteld door

Wijk- en Dienstencentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88, telefoon: 070-205 22 79 en

Buurthuis DeeDrie & Clubhuis ‘t Anker,

I-shop
in De Heldenhoek
De I-shop is de plek voor gratis advies en informatie. Wij denken
met u mee en zoeken samen met u naar een antwoord op uw vraag.
Kunt u het zelf oplossen? Wilt u iets leren? Is er andere hulp nodig?
En waar kunt u dan terecht? In een gesprek kijken we naar de
kansen en mogelijkheden die u heeft. U doet zelf wat u kunt. Als u
het niet zelf kunt, doen we het samen.
Bij de I-shop kunt u vragen stellen over:
- Wonen
- Gezondheid
- Vervoer
- Administratie en financiën
- Ondersteuning bij het ordenen van post en administratie
- Opleiding, (vrijwilligers)werk, solliciteren
- Ontspanning en sociale contacten
Neem contact met op ons op via 070-2052279, of kom op maandag of
dinsdag tussen 9 en 15.00 uur langs bij WDC de Heldenhoek, gevestigd in de Elandstraat 88.

Wat is de
Burenhulpcentrale?

Witte de Withstraat 119, telefoon: 070-424 82 96

Kerstdiner 55+
in De Heldenhoek
Maaltijd 55+
Iedere maandag en donderdag
om 17.00 uur wordt er in De Heldenhoek voor € 4,50 een warme
maaltijd geserveerd.
U kunt zich hiervoor aanmelden
tot uiterlijk 11.00 uur op dezelfde
dag via tel: 205 22 79 of bij de
informatiebalie van wijkcentrum
De Heldenhoek, Elandstraat 88.

Rommelmarkt
De Heldenhoek
Vrijdag 31januari 2014
van 8.30 tot 16.00 uur

Voor kleine en kortdurende hulpvragen kan Burenhulp ingeschakeld
worden, bijvoorbeeld als u een keer zelf geen boodschappen kunt
doen, de hond niet kunt uitlaten, een klein klusje in huis of tuin heeft,
ergens naartoe moet en vervoer nodig heeft of voor een uurtje een
oppas zoekt.
Om de bovenstaande burenhulp te kunnen bieden hebben, zijn er
deelnemers nodig. Als u zich opgeeft als deelnemer kunt u af en toe
gebeld worden door de centrale met de vraag of u iets voor iemand in
de buurt kunt
doen, of dat iemand iets voor u kan doen. U
bepaalt zelf wanneer u iets voor uw buurtgenoten wilt betekenen en zit dus nergens aan vast.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
070-2629999 of de website bezoeken
www.burenhulpcentrale.nl. Tevens bent
u van harte welkom bij WDC de Heldenhoek, gevestigd aan de Elandstraat 88.

De Heldenhoek
Maandag van 12.00 - 12.45 uur
Vrijdag van 9.00 - 9.45 uur en van 10.00 - 10.45 uur
Kosten: € 6,- per maand

Maaltijd 55+

Maandag en donderdag om 17.00 uur
Kosten € 4.- per maaltijd

Zelf spullen verkopen?
Tafelhuur: 1 tafel
€ 3,50
2 tafels € 5,00
Tafels reserveren en inlichtingen
telefoon 205 22 79.
W ijkcentrum De Heldenhoek
Elandstraat 88, Den Haag.

Maandag van 14.00 - 16.00 uur
Kosten: € 15,- per maand

Yoga

Maandag van 9.30 - 10.30 uur
Kosten: € 10.- per maand

Sjoelen

Woensdag en vrijdag 13.30 - 15.30 uur.
Kosten: gratis
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Het maaltijdproject voor ouderen in De Heldenhoek is dringend op
zoek naar vrijwilligers die willen helpen maaltijden te bereiden. Met
een keer per twee weken zouden we al heel blij zijn.

De wijkbus doet een oproep aan ouderen en mindervaliden, die
geen gebruik meer kunnen maken van het openbaar vervoer, zich in
te schrijven als abonnee, kosten 20 euro voor 3 maanden, 25 euro
voor een echtpaar, 30 euro met een begeleider. Bezitters van een
ooievaarspas betalen 10 euro per 3 maanden.
Het vervoer vindt plaats in de wijken Archipel, Zeehelden, Willemspark
en een deel van Duinoord, van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur. U kunt altijd gebruik maken van de bus, als het maar binnen de
wijken is, indien nodig ook naar ziekenhuizen, dokter, tandarts, fysiotherapie en andere doelen na overleg met het meldpunt.
Het aanmelden van ritten kan iedere morgen tussen 9.00 en 10.00
uur via telefoon nummer 070-3520416. Wel een dag van tevoren aanmelden. Heeft u belangstelling en behoort u tot de doelgroep neem dan
contact op voor meer informatie met het meldpunt. Telefoon 070-3520416.

In De Heldenhoek
dinsdagmiddag
17 december
Aanvang 13.00 uur

Fijne feestdagen
en de beste
wensen
voor 2014
Medewerkers
WDC De Heldenhoek

Gymnastiek 55+
in “De Heldenhoek”
Wanneer u belangstelling hebt voor gymnastiek, dan zijn daarvoor
mogelijkheden in De Heldenhoek. Op de vrijdagochtend zijn er twee
lesgroepen, waar nog enkele deelnemers welkom zijn.
De eerste groep is van 9.00 tot 9.45 uur en de tweede groep van 10.00
tot 10.45 uur. De contributie bedraagt € 6,00 per maand (met een
Ooievaarspas € 3,00). Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u
contact opnemen met De Heldenhoek, Elandstraat 88, tel: 202 22 79.

De Veldmuisjes

Handwerken 55 + Dinsdag van 9.30 - 12.00 uur
Kosten: gratis
Tekenen en
schilderen

Maaltijdproject
zoekt kok(kin)

Wijkbus Stap-In

Activiteiten 2013 - 2014
Gymnastiek 55 +

Kaarten á € 10,00 zijn verkrijgbaar bij de
receptie van De Heldenhoek, Elandstraat 88, telefoon 20522 79.

Als u meer wilt weten over deze oproep, dan kunt u contact opnemen
met dhr. Matthias Wenzel, ouderenconsulent St. Zebra, Elandstraat
88, telefoon 205 20 00.

Burenhulp is iemand uit de eigen straat of buurt een handje helpen.
Een keer een boodschap doen of de hond uitlaten, een kastje naar
boven sjouwen of een tv programmeren.
De burenhulpcentrale zorgt ervoor dat mensen die iets nodig hebben
op een makkelijke manier in contact komen met mensen uit de buurt
die weleens iets voor een ander willen doen. Dat kan via de telefoon,
maar ook via de website.

Op maandag 16 december is er een
kerstdiner bij het maaltijdproject in
De Heldenhoek, Elandstraat 88.
Het kerstdiner begint om 17.00 uur.

Voorschool voor peuters vanaf 2,5 jaar
Da Costastraat 40
Is uw kind nog niet ingeschreven op de voorschool?
Kom dan bij ons langs voor inschrijving en informatie.
4 dagdelen: 2 ochtenden, van 8.30 tot 11.30 uur en
2 middagen van 13.00 tot 15.00 uur.
In de ontmoetingsruimte van
De Heldenhoek kunt u op
we rkda gen van 8. 30 t ot
16.00 uur terecht voor een
kopje koffie of thee en diverse belegde broodjes.

Wij bieden uw kind een educatief programma met veel aandacht
voor de taalontwikkeling.
De kosten bedragen € 20,00 per maand.
Als u in bezit bent van een Ooievaarspas dan is het gratis.
Voor meer informatie neem dan contact op via
telefoonnummer: 06-43395253 of 070-3655010.

